KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VỀ VIỆC
SỬ DỤNG AMIĂNG TRẮNG AN TOÀN VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM

I. Thiết chế quản lí, kiểm soát amiăng trắng
Các thiết chế chính phủ
Ở Việt Nam, amiăng không được quản lý một cách chuyên biệt, nó thuộc đối tượng của
nhiều cơ quan quản lý khác nhau.
Bộ Lao động, thương binh và Xã hội quản lý về điều kiện làm việc, trợ cấp độc hại, chi
phí bệnh nghề nghiệp.
Bộ Y tế quản lý về điều trị và phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp liên quan
đến Amiăng trắng.
Bộ Tài nguyên và môi trường có nhiệm vụ tham gia với các Bộ nghiên cứu, áp dụng
kinh nghiệm quản lý quốc tế, tăng cường kiểm tra giám sát đối với hoạt động sản xuất
và sử dụng amiăng trắng đối với môi trường làm việc của người lao động; xử lý chất
thải chứa amiăng trắng, đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật về đối tượng này. Hệ thống các
cơ quan đo lường chất lượng tại các cơ sở thực hiện việc cấp phép vận chuyển đối với
các chất độc, chất nguy hiểm.
Bộ Công thương quản lý việc sản xuất, phân phối lưu thông, bao gồm cả việc xuất, nhập
khẩu nguyên liệu và thành phẩm chứa amiăng trắng. Đầu mối quan trọng của Bộ này là
Cục hóa chất. Cơ quan này phụ trách hệ thống khai báo hóa chất, hướng dẫn, tham mưu
cho Bộ Công thương về các quy định liên quan đến phân loại chất độc hại, nguy hiểm
trong sản xuất, vận chuyển và lưu trữ hàng hóa.
Bộ Giao thông vận tải phụ trách việc quản lý các hoạt động vận chuyển các chất độc,
chất nguy hiểm trong đó có amiăng các loại.
Bộ Xây dựng quản lý vật liệu xây dựng trong đó có amiăng trắng, ban hành các tiêu
chuẩn kỹ thuật về vật liệu, sản xuất, bảo quản amiăng trắng.
Các thiết chế phi chính phủ

Bên cạnh các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội cũng tham gia vào việc kiểm soát
những tác động tiêu cực của amiăng trắng. Có thể kể ra đây là Hiệp hội tấm lợp tham
gia tích cực vào việc đề xuất các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn trong sản xuất, sử dụng
amiăng; Mạng lưới vận động cấm sử dụng amiăng tại Việt Nam gồm nhiều thành viên
đến từ các tổ chức NGO, Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng, Nhóm hợp tác thúc đẩy phát
triển chính sách y tế dựa vào bằng chứng khoa học (EBHPD),… tích cực tuyên truyền
về tác hại của amiăng, kể cả amiăng trắng, vận động cải thiện điều kiện làm việc của
người lao động, tuyên truyền về các bệnh nghề nghiệp liên quan đến amiăng và vận
động dừng sử dụng amiăng tại Việt Nam.
II. Khung chính sách
Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận tác hại nguy hiểm
của amiăng đối với sức khỏe cộng đồng tại Thông tư liên bộ số 08/TTLB ngày
19/5/1976 của Tổng Công đoàn Việt Nam – Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương binh và
Xã hội về một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức nhà nước
mắc bệnh nghề nghiệp. Ngay sau khi thống nhất đất nước, trình độ khoa học còn chưa
cao và thông tin quốc tế còn có những hạn chế, thông tư này đã khẳng định bệnh “bụi
phổi amiăng có thể gây ra bởi tất cả mọi công việc có tiếp xúc với bụi amiăng”, chủ
yếu là:
- Khoan, đập phá, khai thác quặng hay đá có amiăng.
- Tán, nghiền, sàng và thao tác khô với quặng hoặc đá có amiăng.
- Chải sợi, kéo sợi và dệt vải amiăng.
- Làm cách nhiệt bằng amiăng.
- Áp dụng amiăng vào súng bắn nhiệt.
- Thao tác khô với amiăng trong kỹ nghệ dưới đây:
+ Chế tạo ximăng - amiăng.
+ Chế tạo các gioăng bằng amiăng và cao su.
+ Chế tạo các bộ phận má phanh ôtô bằng amiăng.
+ Chế tạo bìa các-tông và giấy có amiăng.

Năm 2001, với việc ban hành Quyết định số 115/2001/QĐ-TTg, theo đó cấm sử dụng
amiăng nâu và xanh, riêng amiăng trắng sẽ bị cấm hoàn toàn vào năm 2004, Việt Nam
trở thành một trong những quốc gia đang phát triển có cam kết mạnh mẽ nhất trong việc
nói không với amiăng.
Năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Quyết định số 121/2008/QĐTTgphê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020
(thay thế QĐ số 115/2001/QĐ-TTg). Theo đó cấm sản xuất tấm lợp có amiăng nâu và
xanh, riêng amiăng trắng thì không còn bị cấm, mà chỉ yêu cầu đầu tư công nghệ để
đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn về y tế và môi trường.
Trong bối cảnh phong trào chống amiăng đang trở nên mạnh mẽ khắp thế giới, năm
2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký ban hành Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày
22/8/2014 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm
2020 và định hướng đến 2030. Theo đó, yêu cầu xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới
xóa bỏ việc sử dụng amiăng trắng.
Như vậy, có thể thấy, con đường chính sách đối với việc sử dụng amiăng trắng ở Việt
Nam, theo thời gian đã đi từ những cam kết mạnh mẽ tới việc giảm dần sự quyết tâm.
Hiện tại, theo Luật Hóa chất, Luật đầu tư, việc kinh doanh amiăng trắng là ngành kinh
doanh có điều kiện. Các văn bản chủ yếu điều chỉnh trực tiếp đối với việc sản xuất, kinh
doanh đối với ngành này là:
- Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/08/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực
hiện các quy định quốc gia về vật liệu xây dựng (bao gồm các vật liệu chứa amiăng
trắng);
- Thông tư số 1529/1998-TTLT/BKHCNMT-BXD ngày 17/10/1998 của liên bộ Khoa
Học, Công nghệ và Môi trường và Xây dựng hướng dẫn đảm bảo bảo vệ môi trường khi
sử dụng amiăng trong sản xuất và vật liệu xây dựng;
- Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/06/2011 hướng dẫn quản lý sức khỏe nghề
nghiệp, sức khỏe người lao động và các bệnh nghề nghiệp, nhấn mạnh vào quản lý môi
trường và sức khỏe người lao động bị phơi nhiễm amiăng;

- Nghị định số 26/2011/ND-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định
108/2008/ND-CP về amiăng trắng trong “Danh mục các chất cần khai báo”.
III. Khung pháp luật về amiăng trắng trong một số lĩnh vực
Xuất, nhập khẩu
Không có quy định riêng đối với amiăng trắng. Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày
08/04/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị định số
108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011
của Bộ Công Thương quy định về khai báo hóa chất thì khi làm thủ tục nhập khẩu hóa
chất doanh nghiệp phải xuất trình 01 bản chính Giấy xác nhận khai báo hóa chất do Bộ
Công thương cấp.
Để có được giấy chứng nhận khai báo hóa chất, nhà nhập khẩu phải làm thủ tục xin cấp
chứng nhận khai báo hóa chất tại các sở công thương. Đối với chất nguy hiểm (amiăng
trắng được xếp loại là chất nguy hiểm), nhà nhập khẩu phải có thêm “phiếu an toàn hóa
chất” (Material safety data sheet - MSDS) được lập theo mẫu do Bộ Công thương quy
định.
Các quy định về bảo quản và vận chuyển
Theo TCVN 9188:2012 do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây
dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và
Công nghệ công bố thì amiăng trắng được bảo quản trong các bao bì có khả năng cách
ẩm, kèm theo các chứng chỉ kỹ thuật, trên bao bì có ghi rõ ký mã hiệu, các chỉ tiêu về
nhóm, mác.
Bao được bảo quản trong các kho kín, xếp riêng theo từng nhóm, mác. Cần áp dụng các
biện pháp để amiăng không bị ẩm, nhiễm bẩn và đảm bảo vệ sinh môi trường không
khí.
Cũng theo TCVN 9188:2012, amiăng được vận chuyển về cơ sở sản xuất bằng các
phương tiện vận tải có mái che, phù hợp với quy định về vận chuyển hàng hóa hiện
hành.
Tránh để bao amiăng bị rách, vỡ, bị nhiễm bẩn trong quá trình vận chuyển.

Nghiêm cấm vận chuyển các bao amiăng đã bị rách, vỡ trên tất cả các loại phương tiện
vận tải.
Việc vận chuyển chất nguy hiểm bằng các phương tiện giao thông đường bộ còn phải
xin phép theo thủ tục được quy định tại: Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003
của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng
đường bộ; Thông tư 10/2008/TT-BKHCN ngày 08/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học
và Công nghệ hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các
chất ô xy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ
giới đường bộ. Tuy vậy, đối tượng điều chỉnh của thông tư này chỉ là các chất ô xy hóa,
các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn. Vận chuyển amiăng chưa được đề cập tới.
Các quy định sản xuất các sản phẩm có chứa amiăng trắng
Ở Việt Nam, sản xuất các sản phẩm chứa amiăng là một ngành kinh doanh có điều kiện.
Theo quy định tạiKhoản 4 Điều 1 Nghị định số 26/2010/NĐ-CP:
- Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản
xuất hoá chất của cơ sở sản xuất hóa chấtphải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành
hoá chất;
- Cán bộ chuyên trách quản lý an toàn hóa chất được đào tạo hoặc huấn luyện về kỹ
thuật an toàn hóa chất;
- Người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở sản xuất phải được đào tạo,
huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất;
- Cơ sở vật chất - kỹ thuật trong cơ sở sản xuất hóa chất phải đáp ứng yêu cầu theo quy
định tại Điều 12 của Luật Hóa chất;
- Có trang thiết bị phù hợp hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực được cơ
quan có thẩm quyền thừa nhận để kiểm tra hàm lượng và các thành phần hóa chất;
- Có biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất được cơ quan có thẩm quyền xác
nhận hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất được cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt;

- Có trang thiết bị an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của Luật Phòng cháy và
chữa cháy; có trang thiết bị kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải nguy hại hoặc có hợp
đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi
trường.
Để kinh doanh hóa chất, trong đó có sản xuất các sản phẩm chứa amiăng, doanh nghiệp
phải làm thủ tục xin cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất tại các sở công
thương.
Theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 10 tháng 10 năm
2002, yêu cầu đối với cơ sở sản xuất amiăng là phải cách khu dân cư tối thiểu là 500
mét (Mục II.4.4.2).
Theo thông tư 19/2011-TT-BYT và Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002
về ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động và 05 nguyên tắc, 07 thông số vệ sinh lao
động.
Phải kiểm tra đo lường các yếu tố độc hại ít nhất mỗi năm một lần.
Ngoài các yếu tố về môi trường, tiêu chuẩn vi khí hậu chung phải đo bụi tại nơi làm
việc của người lao động bao gồm:
a) Nồng độ bụi toàn phần: ____mg/m3
b) Nồng độ bụi hô hấp: ____mg/m3
(c) Số sợi amiăng: ____ sợi/ml
Hoạt động tranh tra nói chung và thanh tra đối với hoạt động sản xuất các sản phẩm
chứa amiăng nói riêng tuân theo quy định của pháp luật thanh tra, pháp luật về quản lý
hóa chất. Theo đó, hoạt động thanh tra có thể được tiến hành dưới 3 hình thức là thanh
tra theo kế hoạch, thanh tra thường xuyên hoặc thanh tra đột xuất1 . Định hướng và kế
hoạch thanh tra được xây dựng hàng năm, là cơ sở để các cơ quan thanh tra thực hiện
các nhiệm vụ ưu tiên của mình. Hoạt động thanh tra có thể mang tính chất thanh tra
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hành chính hoặc thanh tra chuyên ngành2 . Tuy nhiên, đối với thanh tra hành chính, pháp
luật cho phép thành lập đoàn thanh tra liên ngành còn đối với thanh tra chuyên ngành
thì không thấy có quy định về việc thành lập đoàn thanh tra liên ngành3 . Ở Việt Nam,
hoạt động thanh tra được phân cấp cho từng cơ quan quản lý ở từng cấp. Tức là tương
ứng với từng bộ quản lý chuyên ngành có một cơ quan thanh tra và tương ứng với các
cơ quan chuyên ngành ở từng cấp chính quyền thì cũng có cơ quan thanh tra. Sản xuất
các sản phẩm có chứa amiăng trắng là lĩnh vực sản xuất có điều kiện,do đó, nó chịu sự
theo dõi, kiểm tra, giám sát của các cơ quan thanh tra trực thuộc các bộ gồm Thanh tra
Chính phủ, Thanh tra Tài nguyên – Môi trường, Thanh tra Y tế, Thanh tra Lao động,
Thương binh và Xã hội. Ở cấp địa phương thì có Thanh tra cấp Sở và Thanh tra cấp
huyện.
Kế hoạch thanh tra được cơ quan thanh tra thực hiện hàng năm, theo đó, chậm nhất
ngày 25/11 hàng năm, Bộ trưởng hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải phê duyệt kế
hoạch thanh tra và chậm nhất vào 15/12, Giám đốc sở hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện
phê duyệt kế hoạch thanh tra. Kế hoạch thanh tra sẽ được gửi cho đối tượng thanh tra và
cơ quan, tổ chức có liên quan4 .
Tính đến năm 2013, theo số liệu của Cục hóa chất, Việt Nam có 39 cơ sở sản xuất tấm
lợp fobro xi măng, tuy nhiên, chưa có một cuộc thanh tra lớn nào tiến hành đối với tất
cả các cơ sở sản xuất này. Năm 2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có kế hoạch
thanh tra 14/41 cơ sở sản xuất tấm lợp fobro xi măng tại thời điểm đó và đã cho thấy rất
nhiều các vi phạm đã diễn ra tại các cơ sở sản xuất này. Việc sản xuất tấm lợp ở Việt
Nam bắt đầu từ năm 1963, tuy nhiên, đến nay chưa có cuộc thanh tra đột xuất nào trên
cơ sở phát hiện vi phạm của cơ quan thanh tra cũng như từ các khiếu nại, khiếu kiện của
nạn nhân liên quan đến amiăng.

2

Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện các
nhiệm vụ quyền hạn được giao còn thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra đối với tổ chức, cá
nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành. (Điều 3, Luật Thanh tra 2010).
3

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Thanh tra, Điều 20 và các nghị định của Chính phủ về thanh tra chuyên ngành như thanh tra tài
nguyên – môi trường, Thanh tra y tế
4

Điều 36, Luật Thanh tra 2010

Quy định về việc sử dụng các sản phẩm có chứa amiăng trắng
Không có quy định về cấm sản phẩm chứa amiăng trắng tại Việt Nam. Ngoài tấm lợp
fibro cement, ở Việt Nam còn xuất hiện nhiều hàng hóa, sản phẩm chứa amiăng như má
phanh, bát phanh,… Các sản phẩm này chỉ phải dán nhãn cảnh báo theo thông tư
số 04/2012/TT-BCT của Bộ Công thương ngày ngày 13 tháng 02 năm 2012. Theo đó,
các chất nguy hiểm như chất gây ung thư; chất nhạy hô hấp, độc tính sinh sản, độc đối
với từng nhóm tổ chức, chất gây đột biến, chất độc hô hấp đều phải ghi hình đồ có chữ
"Nguy cơ sức khỏe". Amiăng trắng thuộc nhóm chất này.

Các quy định về môi trường
Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh theo quy
chuẩn quốc gia QCVN 06 : 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công
nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT
ngày 07 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thì nồng độ
tối đa đối với amiăng trắng là 1 sợi/mét khối. Đây là tiêu chuẩn ngoài trời, không phải
bên trong nhà xưởng của các cơ sở sản xuất.
Việc xử lý chất thải amiăng được thực hiện theo thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày
14/4/2011 về quản lý chất thải nguy hại. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý
chất thải nguy hại phải được cấp phép hoạt động và có trang bị, dụng cụ từ thu gom,
bảo quản, vận chuyển đến xử lý. Tuy vậy, thông tư này chưa được chi tiết và làm rõ
quản lý chất thải amiăng khác với các chất thải nguy hại khác như thế nào.
Các quy định về sức khỏe và người lao động

Giá trị giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp cho phép với tất cả các loại bụi amiăng thuộc
nhóm Serpentine (Chrysotile) trong không khí khu vực sản xuất là 0,1 sợi/ml khí trong
8 giờ hoặc 0,5 sợi/ml khí trong 1 giờ (Mục XI.3).
Biểu 1. Giới hạn tiếp xúc tối đa với amiang tại nơi làm việc
Đơn vị: Sợi/ml
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Ca 8 giờ

2

Trong khoảng 30 phút

1

Trong 1 giờ

0

Các doanh nghiệp thực hiện công tác thông tin, huấn luyện về AT-VSLĐ theo quy định
của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động Thương
binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn-vệ sinh lao động.
Nội dung thông tin, tập huấn phải được xây dựng riêng cho từng đối tượng: người sử
dụng lao động, cán bộ quản lý, NLĐ và đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chức năng.
Những vấn đề cơ bản sau cần được thông tin và huấn luyện:
 Luật pháp, các quy định và các tài liệu hướng dẫn hiện hành có liên quan;
 Nhãn mác và thông tin về nguyên liệu, vật liệu;
 Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nguy hại;
 Các số liệu về MTLĐ tại khu vực làm việc có liên quan;
 Các ảnh hưởng cấp tính và mãn tính đến con người khi tiếp xúc với các yếu tố nguy
hại, đặc biệt là tiếp xúc với bụi amiăng;
 Trách nhiệm cũng như nhu cầu hợp tác của các bên, v.v
Về các quy định pháp luật, không có chính sách riêng đối với người lao động tiếp xúc
với amiăng mà các điều kiện này được thực hiện theo các quy định quản lý vệ sinh lao

động, sức khỏe người lao động và các bệnh nghề nghiệp tại Thông tư số 19/2011/TTBYT ngày 06/06/2011.
Theo đó, người lao động được khám và phân loại sức khỏe trước khi tuyển dụng. Định
kỳ hàng năm, người lao động, kể cả người học nghề, thực tập được khám sức khỏe. Đối
với các công việc nặng nhọc, độc hại thì phải kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần. Hồ
sơ, và thống kê tình hình bệnh tật của người lao động phải được thực hiện hàng quý.
Trường hợp phát hiện bệnh nghề nghiệp thì phải khám và định kỳ theo dõi bệnh nghề
nghiệp và lưu giữ hồ sơ quản lý bệnh nghề nghiệp tại cơ sở lao động cho đến khi người
lao động thôi việc, nghỉ hưu hoặc chuyển đến cơ sở lao động khác. Hồ sơ được lưu giữ
tại cơ sở lao động và đơn vị quản lý về sức khỏe người lao động và môi trường cấp tỉnh
hoặc tại đơn vị quản lý y ết bộ. Đối với những lao động đã nghỉ hưu hoặc lao động
chuyển sang làm việc trong các ngành khác thì không tìm thấy quy định nào liên quan
tới việc theo dõi sức khỏe cho các đối tượng này, những người đã từng có thời gian tiếp
xúc với amiang trắng nhưng hiện nay không nằm trong đối tượng kiểm tra sức khỏe
định kỳ nữa.
Về bệnh nghề nghiệp, bệnh bụi phổi amiăng là một trong số 28 bệnh nghề nghiệp được
quy định tại Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 20/4/1998.
Theo đó, người lao động mắc bệnh bụi phổi amiăng sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội
bồi thường và chi trả chế độ bảo hiểm đối với bệnh nghề nghiệp. Trong quá trình lao
động, người lao động được hưởng trợ cấp độc hại theo pháp luật lao động.

